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คำนำ 
 

การจัดกิจกรรมพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
ทางการเกษตรและอาหาร และบริการวิชาการเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่นของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนั้น เพื่อให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้พัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้งานวิจัยและบริการวิชาการมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และ
ยกระดับคุณภาพอย่างเป็นพลวัต จึงได้จัดทำแผนงานวิจัยและบริการวิชาการ ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ฉบับนี้
ขึ้น ซึ่งนำเสนอประเด็นตามข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน แต่ละตัวบ่งชี้ ระดับคณะ ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 โดยระบุ แนวทางการพัฒนา กิจกรรมที่สอดคล้อง
กันในระดับหน่วยงาน ปฏิบัติการให้เกิดการพัฒนา ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม เพ่ือสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาต่อไป นอกจากนี้แผนพัฒนางานวิจัยและบริการ
วิชาการของคณะ ฯ จะเป็นตัวชี้นำให้คณาจารย์และบุคคลากรของคณะฯ และสาขาวิชาได้ทราบถึงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ มาตรการและกลไกที่เอ้ือต่อการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  

 
 
 
        คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

             คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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บทนำ 

 
งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหนึ่งในพันธกิจ

หลักที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญ และได้ดำเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและนับวันพันธกิจด้านนี้จะยิ่งทวีความสำคัญเพิ่มขึ้น ควบคู่กับพันธกิจด้าน
การจัดการศึกษา และพันธกิจด้านการวิจัย เนื่องจากการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยออกสู่สังคมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในรูปแบบต่าง ๆ ตาม
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการทั้งใน
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ในองค์กรของภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้
มีศักยภาพในการดำรงชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมที่ดีข้ึน 

ซึ่งได้จัดทำแผนพัฒนาด้านวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมทุกปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ตามพันธกิจด้านวิจัยและการให้บริการวิชาการ  เพื่อใช้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการพัฒนา
ความรู้คู่คุณธรรม นำวิชาชีพ สู่การพัฒนาท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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บริบทองค์กร 

ปรัชญา   
ความรู้คู่คุณธรรม นำวิชาชีพ สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำด้านเกษตรและอาหาร เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของ

ภาคใต้ในปี 2565 
พันธกิจ   

1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรและอาหาร 
3. บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร 
5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย 

ค่านิยมองค์กร 
AGRI-SMART 
A : Achievement    หมายถึง มีความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
G : Good Governance หมายถึง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
R: Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบ 
I  : Information      หมายถงึ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล  
S : Service mind  หมายถึง การบริการที่ด ี  
M : Mastery  หมายถึง การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 
A : Attitude   หมายถึง การมีทัศนคติที่ด ี
R : Relationships  หมายถึง การมีนำ้ใจ เป็นพี่เป็นน้อง 
T : Team work  หมายถึง การทำงานเป็นทีม 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรและอาหาร 
3. บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร 
5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย 

 

อัตลักษณ์ 

 “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 
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นิยาม “เป็นคนดี”  

  เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทำดี หมายถึง คิด พูด และทำ สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ท่าน 

นิยาม “มีทักษะชีวิต” 
  มีความชำนาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการดำเนินชีวิต ผ่าน

กระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทักษะ
การตระหนักรู้ในตนทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด 

นิยาม “จิตสาธารณะ” 
  จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ความตั้งใจดีและเจตนาที่ดี คิดสร้างสรรค์คือ คิดในทางที่ดีไม่ทำลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรรมดี คือ การกระทำและคำพูดที่มาจากความคิดที่ดี 
 

เอกลักษณ์ 

 “เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” 

นิยาม “การพัฒนาท้องถิ่น” หมายถึง การทำให้พ้ืนที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้น งอกงามขึ้น ทั้งนี้การ
ทำให้ท้องถิ่น เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง
ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการนำเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
และใช้ความรู้ความเข้าใจ ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal skills and 
responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นำความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Numerical 

analysis skills, communication and information technology skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการ
พูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน 
 
 ชื่อหน่วยงาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ที่ตั้ง 
อาคาร 62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
160 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  90000 
โทรศัพท์ : 074-260272, 089-7356965 
โทรสาร : 074-260273 
เว็บไซต์ : https://agri.skru.ac.th/kv5/ 
เพจ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
Email Address : agri@skru.ac.th.  

 ประวัติหน่วยงาน 
พ.ศ. 2530  วิทยาลัยครูสงขลา ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม 

ประกอบด้วย ภาควิชาเกษตรศาสตร์ และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยในภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้เปิด
สอนสาขาวิทยาศาสตร์ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ปี ในวิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตรและปริญญาตรี 4 ปี 
วิชาเอกเกษตรศาสตร์ ส่วนภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญา วิชาเอกวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม
วิทยาลัยครูใหม่เป็นสถาบันราชภัฏทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารใหม่มีผลให้คณะวิชาเกษตร
และอุตสาหกรรมเปลี่ยนเป็นคณะเกษตรและอุตสาหกรรมมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดและมีการเปิดสอน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพิ่มข้ึน 

เมื ่อว ันที ่ 12  ตุลาคม พ.ศ.2542 สถาบันราชภัฏสงขลา ได้เปลี ่ยนชื ่อคณะเกษตรและ
อุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีการบริหารแบบโปรแกรมวิชาประกอบด้วย 4 โปรแกรมวิชา 
คือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
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ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 5 

หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์,สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้,
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
แขนงวิชาการผลิตพืช แขนงวิชาการผลิตสัตว์ แขนงวิชาการผลิตสัตว์น้ำและสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหารทั้งนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครบรอบ 25 ปี ใน พ.ศ. 2555 จึงมีความพร้อมที่จะเป็นแหล่ง
วิชาการเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาชีพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีคณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่
กำหนดนโยบาย วางแผน และให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของคณะ ซึ่งโครงสร้างการทำงานภายในคณะแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 

1. หลักสูตร ประกอบด้วย  
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มี 3 สาขา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
  1.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มี 2 สาขา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (วิชาเอกเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช  วิชาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิชาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) และสาขาวิชาการผลิต
และการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร  
  มีภารกิจหลักในการดูแลงานวิชาการ โดยแต่ละหลักสูตรมีประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
เป็นผู้บริหารจัดการ  

2. สำนักงานคณบดี ประกอบด้วย 2 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป และ งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา 
โดยแต่ละงาน แยกออกเป็นหน่วยดังนี้ 
  2.1 งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย หน่วยธุรการและสารบรรณ หน่วยเลขานุการ หน่วยบุคคล 
หน่วยแผนและงบประมาณ หน่วยการเงิน หน่วยพัสดุ หน่วยบริการโสตและอาคารสถานที ่
  2.2 งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา ประกอบด้วย หน่วยวิชาการ หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. สถานีปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุน ประกอบด้วย สถานีปฏิบัติการสัตวบาล สถานีปฏิบัติการ
พืชไร่ สถานีปฏิบัติการพืชสวน สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร หน่วยปฏิบัติการ  
เบเกอรี่ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจเกษตรและอาหาร  โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ และ
ห้องปฏิบัติการ 
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การแบ่งส่วนราชการภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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โครงสร้างการบริหารฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 

คณาจารย์/บุคลากร/
นักศึกษา 

คณะกรรมการบริการวิชาการ 
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ข้อมูลด้านวิจัย 
ตารางที่ 1 จำนวนงานวิจัยและงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและนอกมหาวิทยาลัย ใน

ปีงบประมาณ 2562-2564 
แหล่งทุน 2562 2563 2564 

จำนวน
(เรื่อง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
(เรื่อง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
(เรื่อง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ภายใน 4 180,000 3 180,000 3 160,000 
ภายนอก 3 530,100 4 544,200 5 5,678,239 

 
 
ตารางท่ี 2 จำนวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ ในปีการศึกษา 2561-2563 

ประเภทผลงาน 2561 2562 2563 
1. Proceeding ระดับชาติ  14 เรื่อง 13 เรื่อง 22 เรื่อง 
2. Proceeding ระดับนานาชาติ 3 เรื่อง 3 เรื่อง - 
3. TCI ฐาน 1   5 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 
4. TCI ฐาน 2   - 2 เรื่อง   1 เรื่อง 
5. อนุสิทธิบัตร    - 1 เรื่อง 4 เรื่อง 
6. วารสารนานาชาติ   - - 4 เรื่อง 
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คำนิยาม 

วิจัย 
การวิจัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์  หรือ

วิธีการ เพื่อให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ  
ลักษณะของงานที่ถือว่าเป็นการวิจัย ควรจะประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ 

ดังต่อไปนี้  
1. การคัดเลือกหัวข้อในการวิจัย (selection of problem area)  
2. วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล (method of gathering data)  
3. การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล (analysis and interpretation of the data)  
4. การเสนอผลการวิจัยและข้อสรุป (conclusions and final report)  
กิจกรรม หรือลักษณะงานที่เป็นเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการวิจัย เช่น การสำรวจเพ่ือ

รวบรวม ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การทำรายงานหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือกิจกรรมสนับสนุนการวิจัย 
ได้แก่ การฝึกอบรมนักวิจัย การให้เงินอุดหนุนการวิจัย ฯลฯ เหล่านี้ไม่นับเป็นการวิจัยตามนิยามข้างต้น และ
สามารถ แบ่งการวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาการใหญ่ๆ ได้เป็น 2 ด้าน คือ  

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การสำรวจ วิเคราะห์ ทดลองอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน
ด้วย อุปกรณ์หรือวิธีพิเศษ เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งที่มนุษย์ได้
สร้างสรรค์ ขึ้นมาด้วยความรู้ หรือประสบการณ์ เพื่อเสนอความรู้ใหม่ เพื่อสุขภาพอนามัย ความผาสุกและ
ความเจริญ ก้าวหน้าของมนุษยชาติ  

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธีการทาง  
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสังคม 
เพ่ือให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิดความรู้ใหม ่ 

มิติหลักและองค์ประกอบการวิจัย 2 (core and functional dimension)  
1. ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการทำวิจัยที่มุ่ง ไปสู่สิ่ง

ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หากดำเนินการไปตามแนวทางนี้ ความคาดหวังยังไม่เป็นรูปธรรมที่เป็น ตัว
เลขที่กำหนดไว้ แต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยล าดับ ทั้งนี้ ทิศทางการวิจัยเปรียบเสมือน  
นโยบายวิจัย (research policy)  

2. แผนวิจ ัย (research plan) หมายถึง โครงร่างข้อกำหนดที ่ระบุเรื ่องหรือลักษณะการ 
ดำเนินการในการทำวิจัยให้เป็นไปในทางสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยหรือนโยบายวิจัยที่กำหนดไว้  

3. แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนซึ ่งถูกกำหนดขึ ้นเพื ่อดำเนินการวิจัย 
ประกอบด้วยโครงการวิจัย (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกว่าชุดโครงการวิจัย โดยมี  
ความสัมพันธ์หรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ (integration) ทำให้เกิดองค์รวม (holistic 
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ideology) เป ็นการว ิจ ัยสหสาขาว ิชาการ (multi-disciplines) และครบวงจร (complete set) โดยมี 
เป้าหมายที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน  

4. แผนงานวิจัยย่อย (research sub-program) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 
ซึ่งก าหนดลักษณะการท างานวิจัยของโครงการวิจัย 

5. โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการที่กำหนดหรือคิดไว้ในการดำเนินการ วิจัย 
โดยมีแผนการแสดงหัวข้อรายละเอียดในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์หรือทดลองอย่างมีระบบที่ แน่นอน ซึ่ง
หน่วยงานหนึ่ง ๆ หรือหลายหน่วยงานจะร่วมกันดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  

6. โครงการวิจัยย่อย (research sub-project) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้โครงการวิจัย ซึ่ง
ระบุถึงการวิจัยที่ดำเนินการ  

7. งานวิจัยย่อย (research task) หมายถึง เป็นขั้นสุดท้ายของแต่ละโครงการวิจัย (research 
project)  

8. กิจกรรมวิจัย (research activity) หมายถึง การแสดงหัวข้อเรื ่องวิจัยที ่จะต้องปฏิบัติใน 
งานวิจัยย่อย โครงการวิจัย และแผนงานวิจัย โดยให้สอดคล้องและเป็นลำดับกับแผนการดำเนินงาน (work 
plan) ที่กำหนดไว้  

ประเภทของการวิจัย (type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) 3 ประกอบด้วย    
1. การวิจัยพื้นฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical research) เป็น

การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสมมุติฐานของปรากฏกา รณ์ 
และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือตั้ง 
และทดสอบสมมุติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎต่าง ๆ (laws) โดยมิได้มุ ่งหวังที ่จะใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะ  

2. การวิจัยประยุกต์(applied research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู ้ใหม่ ๆ และมี  
วัตถุประสงค์เพ่ือนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการนำเอาความรู้และวิธีการต่าง ๆ ที่
ได้จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัด  
ล่วงหน้า  

3. การพัฒนาทดลอง (experimental development) เป็นงานที่ทำอย่างเป็นระบบ โดยใช้ 
ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยและประสบการณ์ที่มีอยู่ เพื่อสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือใหม่ เพื่อการติดตั้ง  
กระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพ่ือการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นให้ดีขึ้น  

สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย  
1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ และ  สถิติ 

ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์  อุตุนิยมวิทยา 
ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  



11 

 
2. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์แพทยศาสตร์  

สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ และอื่น ๆ ที่  
เกี่ยวข้อง  

3. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมีอินทรีย์เคมี ชีวเคมี เคมี
อุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค  นิวเคลียร์เคมี
เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัช วิทยาและ
พิษวิทยา เครื่องสำอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตร 
ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื ่องจักรกลการเกษตร สิ ่งแวดล้อมทาง 
การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

5. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิศวกรรมศาสตร์  และ
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

6. สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดีวรรณคดี  ศิลปกรรม 
ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

7. สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา 
กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
                 8. สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ ่มวิชา ความสัมพันธ์ระหว่าง  
ประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทาง 
การเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง  
เศรษฐศาสตร์การเมือง และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
                 9. สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การ
บัญชี และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

      10. สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์มานุษยวิทยา  
จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและ  
นิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ คติ
ชนวิทยา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

      11. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการ  คอมพิวเตอร์
โทรคมนาคม การสื ่อสารด้วยดาวเทียม การสื ่อสารเครือข่าย การสำรวจและรับรู ้จากระยะไกล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ เทคนิคพิพิธภัณฑ์และ ภัณฑาคาร 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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      12. สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัด  

และประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยา และการแนะแนวการศึกษา 
การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
การบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการแก่ส ังคม  หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บร ิการแก่ส ังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ  

การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ ่งของ
ชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือทำหน้าที่ใดที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน ในด้านวิชาการหรือ
การพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มี
คำตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้า
กับการเรียนการสอนและการวิจัย  

โครงการที ่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ ้นเพื ่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอก และเมื ่อดำเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือทำให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
สามารถพ่ึงพาตนเองไดต้ามศักยภาพของตนเอง 

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึง

กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบัน เพ่ือเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
อย่างเปน็รูปธรรม 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนานักวิจัยและสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2. เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน/ ท้องถิ่น

และประเทศ  
3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน   
4. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรใช้ผลงานวิจัยในการพัฒนาการเรียนการ

สอน  
5. เพื ่อเป็นแหล่งบริการข้อมูลและสารสนเทศทางการวิจัยแก่บุคลากรทั ้งภายในและภายนอ ก 

มหาวิทยาลัย  
6. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะและการนำไปใช้ประโยชน ์

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/เป้าหมาย 

1. มีโครงการตามแผนงานวิจัยและบริการวิชาการ ครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งเสริมงานวิจัยและ
บริการวิชาการ  

2. มีโครงการทีส่่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 
3. มีโครงการทีส่่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 

 
การติดตามประเมินผลโครงการ 
 คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบรกิารวิชาการ ติดตามผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ในการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนาด้านวิจัยจากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำไปปรับปรุงกิจกรรมในปีการศึกษา 2564 

 

ประเด็นที่สามารถพัฒนาปรับปรุงได้ แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ 
1. คณะ ควรมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ว ิ จ ั ยหร ื อ ง านสร ้ า งสร รค ์ หร ื อนว ั ตกร รมกับ
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ โดยกำหนดเครือข่ายความ
ร่วมมือ วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ รูปแบบความ
ร่วมมือ กิจกรรม และผลของการพัฒนาร่วมกันอย่าง
ชัดเจนเพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย
ของคณะทั้งด้านนักวิจัย ผลงานวิจัย และงบประมาณ
วิจัย 

- สร ้างความร ่วมมือจากภายในและภายนอกใน
ลักษณะ Talent Mobility เพื ่อการพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม  
- สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน/หน่วยงาน
ท้องถิ่น ให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนโดยการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแก้ปัญหาชุมชน 
- เพิ่มศักยภาพด้านการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอ
ทุน 

 

กิจกรรมที ่ 1 การพัฒนาโจทย์ว ิจ ัยเช ิงพื ้นที ่และ
นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการ
วิจัยเกษตรและอาหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

- กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเรื่องการเพิ่มศักยภาพด้าน
การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (3,600 
บาท) 
-  ก ิจกรรมย ่อยท ี ่  2 สน ับสน ุนการทำว ิจ ัยและ
นวัตกรรมเชิงพื้นที ่(300,000 บาท) 
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและเทคนิคการ
ทำงานวิจัยเชิงบูรณาการตามความต้องการของ
ท้องถิ่น 

2. คณะ ควรพัฒนาระบบและกลไกการนําผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
ต้ังแต่ การจัดทำผลงานวิจัยที ่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการใช้
ประโยชน์ที ่ช ัดเจนสอดคล้องกับผลงานวิจัย การ
กำหนดผลล ัพธ ์หร ือผลกระทบของการนำไปใช้

- จัดทำแผนยกระดับการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจให้คณาจารย์ทำวิจ ัยที ่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์เช ิงพื ้นที ่ หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
- รวบรวมและนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมหรือสิ ่งประดิษฐ์ที ่จดอนุสิทธ ิบ ัตรหรือ

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและ
อาหารเพื่อทอ้งถิ่น 
กิจกรรมที ่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง การเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
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ประเด็นที่สามารถพัฒนาปรับปรุงได้ แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ 

ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม กำหนดวิธีการเครื่องมือใน
การกำกับติดตามประเมินผล พัฒนาระบบการติดตาม
ความก้าวหน้า และการประเมินผลสำเร็จของการใช้
ประโยชน์อย่างเป็นระบบ เป็นต้น 

สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน 

- เพ่ิมศักยภาพของผู้วิจัยด้านการเขียนบทความวิจัย
เพ่ือตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
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โครงการ/กิจกรรมด้านวิจัย ปีการศึกษา 2564 

 

 
 

โครงการพัฒนางานวิจัย รวม 357,600         

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาโจทย์วิจัย 1. เพ่ือค้นหาโจทย์วิจัยและ 1. อาจารย์มีโจทย์วิจัยและ งบเงินอุดหนุน 303,600         2 1 1  1, 2 รองคณบดี

เชิงพ้ืนท่ีและนวัตกรรมเพ่ือ นวัตกรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วมใน นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี 4 เร่ือง 1. ค่าตอบแทน 3,600            ✓ 2 1 2 1, 3 ฝ่ายวิจัยและ

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้าน พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาท่ีสามารถตอบ (ชุมชนละ 2 เร่ือง)    1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 3,600            บริการวิชาการ

การวิจัยเกษตรและอาหารเพ่ือ โจทย์พ้ืนท่ี และแก้ปัญหาท้องถ่ิน จ านวน 2 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ คณะเทคโนโลยี

พัฒนาท้องถ่ิน ได้อย่างเป็นรูปธรรม 600 บาท การเกษตร

(303,600 บาท) 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการเขียน 2. ค่าวัสดุ 300,000         ✓ ✓ ✓

กิจกรรมย่อยท่ี 1 อบรมเร่ือง โครงร่างงานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน    2.1 วัสดุก่อสร้าง 30,000           

การเพ่ิมศักยภาพด้านการเขียน 3. เพ่ือสร้างความร่วมมือทาง    2.2 วัสดุเกษตร 120,000         

โครงร่างงานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินวิชาการกับชุมชนท้องถ่ิน ให้เกิด    2.3 วัสดุไฟฟ้าและประปา 20,000           

 (3,600 บาท) การเรียนรู้และเสริมสร้างความ    2.4 วัสดุวิทยาศาสตร์ 30,000           

กิจกรรย่อยท่ี 2 สนับสนุนการ เข้มแข็งของ ชุมชนโดยการเปิด    2.5 วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000         

ท าวิจัยและนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี โอกาสให้ชุมชนร่วมแลกเปล่ียน

(300,000 บาท) เรียนรู้และแก้ปัญหาชุมชน

1 2 3 4

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย หมวดรายจ่าย  งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน 

(ไตรมาส)

ความสอดคล้อง

กับมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ

ยุท
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ตร์
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กิจกรรมท่ี 2 แลกเปล่ียนเรียนรู้ 1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผลงาน 1. อาจารย์ในคณะจ านวน 25 คน งบเงินอุดหนุน 3,000            ✓ 2 1 1 2 รองคณบดี

ทักษะและเทคนิคการท างานวิจัย วิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 1. ค่าวัสดุ 3,000            2 1 2 1 ฝ่ายวิจัยและ

เชิงบูรณาการตามความต้องการ ท้องถ่ินได้ ร้อยละ 80    1.1 วัสดุเกษตร 3,000            บริการวิชาการ

ของท้องถ่ิน 2. เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ท่ีได้จาก 2. อาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการมี คณะเทคโนโลยี

(3,000 บาท) ผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ การเกษตร

3. เพ่ือให้อาจารย์ได้น าเสนอและ จัดท างานวิจัยเชิงบูรณาการตาม

แนะน าการท าวิจัยเชิงพ้ืนท่ีของ ความต้องการของท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ร้อยละ 80

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มีผลงานวิจัยเชิงบูรณาการตาม 

ความต้องการของท้องถ่ิน

จ านวน 3 เร่ือง

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาศูนย์ความ เพ่ือรวบรวมและน าผลงานวิจัย 1. มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตร งบเงินอุดหนุน 15,000           ✓ ✓ ✓ ✓ 1 1 2 1 รองคณบดี

เป็นเลิศด้านเกษตรและอาหาร หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม และอาหารเพ่ือบริการท้องถ่ิน 1. ค่าวัสดุ 15,000           2 1 2 3 ฝ่ายวิจัยและ

เพ่ือท้องถ่ิน หรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีจดอนุสิทธิบัตร จ านวน 1 ศูนย์    1.1 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,000            บริการวิชาการ

(15,000 บาท) หรือสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง 2. มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   1.2 วัสดุเกษตร 6,000            คณะเทคโนโลยี

ปัญญาไปใช้ประโยชน์ในการ หรือนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ท่ี    1.3 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,000            การเกษตร

พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรและ

ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน

หรือชุมชนจ านวน 5 เร่ือง
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กิจกรรมท่ี 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้วิจัย อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรงบเงินอุดหนุน 36,000           ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1 1 1 รองคณบดี

เร่ือง การเขียนบทความวิจัยเพ่ือ ด้านการเขียนบทความวิจัยเพ่ือ มีบทความวิจัยเข้าสู่กระบวนการ 1. ค่าตอบแทน 36,000           ฝ่ายวิจัยและ

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ส่งบทความ (submission) เพ่ือ    1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 36,000           บริการวิชาการ

(36,000 บาท) ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 5 คน ๆ ละ 12 ช่ัวโมง ๆ ละ คณะเทคโนโลยี

จํานวน 5 เร่ือง 600 บาท จ านวน 4 วัน การเกษตร

(บรรยายและฝึกปฏิบัติ)
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โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย แผนการดำเนนิงาน 
(ไตรมาส) 

1. พัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอย
โข ่ ง จ ั งหว ั ดสงขลา: การทำเกษตรผสมผสาน  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปีที่ 3) 
กิจกรรมหลัก 
1. การพัฒนากาแฟเป็นสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน 
2. อนุรักษ์อนุรักษ์คลองหลา 
3. การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ 
4. การเพิ่มมูลค่าหน่อไม้ ของกลุ่มวิสาหกิจชมุชน
บ้านท่าหมอไชย 
5. ยุวเกษตรรักษ์ถ่ิน 
6.  ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มตัวอย่าง 

1. เพื่อตอบสนองพระปณิธานของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร รัชกาลที ่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพ ื ้นท ี ่ ด ้ วยหล ักปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั ่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 
2. เพื่อพัฒนาชุมชนตำบลทุ่งลาน อำเภอคลอง
หอยโข่ง ให้เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในด้าน
เศรษฐกิจ และสังคม โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. เพ่ือสร้างพลังจิตอาสาให้เกิดขึ้นในชุมชน 

 

1. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
   1.1 เป็นโครงการที ่มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน ภาคชุมชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
   1.2 ผู้ร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   1.3 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80 
คน 
2. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.1 ชุมชน เกิดความรัก ความสามัคคี 

และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

1-4 

2. พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปข้าวพื้นเมือง
อินทรีย์ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาสู่
วิสาหกิจชุมชน (ปีที่ 3) 
กิจกรรมหลัก 

1. เพื่อตอบสนองพระปณิธานของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร รัชกาลที่ ๑๐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพ ื ้นท ี ่ ด ้ วยหล ักปร ัชญาของ

1. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
   1.1 เป็นโครงการที ่มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน ภาคชุมชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
   1.2 ผู้ร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

1-4 
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1. การผลิตเมล็ดพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ข้าว
พื ้นเมืองคุณภาพดี ให้บริสุทธิ ์แบบเกษตรกรมี
ส่วนร่วม 
2. สนับสนุนและให้คำปรึกษาวิธีการเขตกรรมและ
การเสริมรายได้จากพืชและสัตว์ในนาอินทรีย์ 
3. สนับสนุนและให้คำปรึกษาการปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษเสริมรายได ้
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองปรุงรสเพื่อการ
จำหน่าย 
5. ลงพื ้นที ่ต ิดตามความก้าวหน้าของกลุ ่มตัวอย่าง 
ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน 

เศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั ่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและ
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ ์ข ้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ 
วิธีการเขตกรรมและการเสริมรายได้จากพืช
และสัตว์ในนาอินทรีย์ การปลูกผักสวนครัวปลอด
สารพิษเสริมรายได้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
พองปรุงรสเพื่อการจำหน่าย เพิ่มรายได้ และ
พัฒนาเป ็นอาช ีพในระด ับว ิสาหก ิจช ุมชน
พ้ืนฐานได ้
3. เพื่อให้เกษตรกรได้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
การพัฒนาอาชีพ 

   1.3 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 
คน 
2. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.1 ชุมชน เกิดความรัก ความสามัคคี 
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะที่ 2 
พ้ืนที่รับผิดชอบ  
ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จ ังหวัด
สงขลา 
กิจกรรมหลัก 
1) การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ช ุมชน 
(OTOP) 

1)  เพ ื ่อพ ัฒนาและยกระด ับส ินค ้าช ุมชน 
(OTOP) ให ้ ได ้มาตรฐานและส ่ง เสร ิมการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ 
2) เพื่อพัฒนาและยกระดับด้านการเกษตรของ
ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) เพื ่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ที่
เพ่ิมข้ึนให้กับชุมชน 

1) เชิงปริมาณ  
- ผลิตภัณท์ชุมชน (OTOP) ที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับให ้ได ้มาตรฐาน 
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ 
- ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
การดำเน ินงานด ้านการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนไม่
น ้อยกว ่า 3 ช ุมชน ของตำบล      - 
รายได้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและ

1-4 
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2) การพัฒนาและยกระดับด้านการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การยกระดับด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 10/ป ี
2) เชิงคุณภาพ  
- ชุมชนเกิดการพัฒนาและยกระดับดา้น
ผล ิ ตภ ัณฑ ์ ช ุ มชน  ( OTOP) ให ้ เ กิ ด
มาตรฐานที ่สามารถจำหน่ายและเพ่ิม
รายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น 
-  ช ุมชนม ีการบร ิหารจ ัดการด ้ าน
การ เกษตรตามปร ั ชญา เศรษฐกิ จ
พอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- ชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะที่ 2 
พ้ืนที่รับผิดชอบ  
ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
สงขลา 
กิจกรรมหลัก 
1) การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ช ุมชน 
(OTOP) 

1)  เพ ื ่อพ ัฒนาและยกระด ับส ินค ้าช ุมชน 
(OTOP) ให ้ ได ้มาตรฐานและส ่ง เสร ิมการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ 
2) เพื่อพัฒนาและยกระดับด้านการเกษตรของ
ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) เพื ่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ที่
เพ่ิมข้ึนให้กับชุมชน 

1) เชิงปริมาณ  
- ผลิตภัณท์ชุมชน (OTOP) ที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับให ้ได ้มาตรฐาน 
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ 
- ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
การดำเน ินงานด ้านการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนไม่
น ้อยกว ่า 3 ช ุมชน ของตำบล      - 
รายได้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและ

1-4 
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2) การพัฒนาและยกระดับด้านการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การยกระดับด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 10/ป ี
2) เชิงคุณภาพ  
- ชุมชนเกิดการพัฒนาและยกระดับดา้น
ผล ิ ตภ ัณฑ ์ ช ุ มชน  ( OTOP) ให ้ เ กิ ด
มาตรฐานที ่สามารถจำหน่ายและเพ่ิม
รายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น 
-  ช ุมชนม ีการบร ิหารจ ัดการด ้ าน
การ เกษตรตามปร ั ชญา เศรษฐกิ จ
พอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- ชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะที่ 1 
พ้ืนที่รับผิดชอบ  
ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
กิจกรรมหลัก 
1) การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ช ุมชน 
(OTOP) 
2) การพัฒนาและยกระดับด้านการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1)  เพ ื ่อพ ัฒนาและยกระด ับส ินค ้าช ุมชน 
(OTOP) ให ้ ได ้มาตรฐานและส ่ง เสร ิมการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ 
2) เพื่อพัฒนาและยกระดับด้านการเกษตรของ
ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) เพื ่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ที่
เพ่ิมข้ึนให้กับชุมชน 

1) เชิงปริมาณ  
- ผลิตภัณท์ชุมชน (OTOP) ที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับให ้ได ้มาตรฐาน 
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ 
- ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
การดำเน ินงานด ้านการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนไม่
น ้อยกว ่า 3 ช ุมชน ของตำบล      - 
รายได้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและ

1-4 



23 

 
การยกระดับด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 10/ป ี
2) เชิงคุณภาพ  
- ชุมชนเกิดการพัฒนาและยกระดับดา้น
ผล ิ ตภ ัณฑ ์ ช ุ มชน  ( OTOP) ให ้ เ กิ ด
มาตรฐานที ่สามารถจำหน่ายและเพ่ิม
รายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น 
-  ช ุมชนม ีการบร ิหารจ ัดการด ้ าน
การ เกษตรตามปร ั ชญา เศรษฐกิ จ
พอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- ชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมด้านวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ไตรมาส วัน เดือน ป ี เวลา กิจกรรม สถานที ่
   กิจกรรมที่ 1 โครงการการพัฒนาโจทย์วิจัย

เชิงพื้นที่และนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรดา้นการวิจัยเกษตรและ
อาหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

 

1 27 พ.ย. 64 9:00-16:30 น กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการอบรม เรื่อง การ
เพ ิ ่มศ ักยภาพด ้านการเข ียนโครงร ่าง
งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ออนไลน ์

2-4 1 ม.ค. - 
30 ก.ย. 65 

- กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการสนับสนุนการทำ
วิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 

ชุมชน 

3 28 เม.ย. 65 9:00-16:30 น กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและ
เทคนิคการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการตาม
ความต้องการของท้องถิ่น 

ออนไลน ์

2-4 1 ม.ค. - 
30 ก.ย. 65 

- กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
เกษตรและอาหารเพื่อท้องถิ่น 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร/

ชุมชน 
2-4 1 ม.ค. - 

30 ก.ย. 65 
- กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ

เข ียนบทความว ิจ ัยเพ ื ่อต ีพ ิมพ ์ระดับ
นานาชาติ  

ออนไลน ์
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ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม ยุทธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ 
ตบช.ประกัน

คุณภาพ 
1. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่สากล 

1.3 ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ 
 

1.3.2 อาจารย์ได้รับ
รางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

1. ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้อาจารย์

ผลิตผลงานเพื่อ

นำเสนอผลงานในเวที

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

1. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่สากล 

1.3 ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ 
 

1.3.2 อาจารย์ได้รับ
รางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

1. ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้

อาจารย์ผลิตผล

งานเพื่อนำเสนอ

ผลงานในเวที

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การ
เขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ 
 

คณะ 1.3 
หลักสูตร 4.2 
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มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม ยุทธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ 
ตบช.ประกัน

คุณภาพ 
2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา 2.1 สร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้บนฐานองค์ความรู้
จากการวิจัยและ
นวัตกรรม 
 

2.1.1 ผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติหรือ
ผลงานวิจัยนำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม 

2. ส่งเสริม สนับสนุน

การสร้างสรรค์

ผลงานวิจัย งาน

สร้างสรรค์ นวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ์สู่การ

ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน

และสังคมอย่างเป็น

รูปธรรม 

2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา 2.1 สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้บนฐานองค์ความรู้
จากการวิจัยและ
นวัตกรรม 
 

2.1.1 ผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติหรือ
ผลงานวิจัยนำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม 

1. ส่งเสริม 

สนับสนุนการ

สร้างสรรค์

ผลงานวิจัย งาน

สร้างสรรค์ 

นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์สู่การ

ใช้ประโยชน์ต่อ

ชุมชนและสังคม

อย่างเป็นรูปธรรม 

1. โครงการอบรม
เรื่องการเพิ่ม
ศักยภาพด้านการ
เขียนโครงร่าง
งานวิจัยเพื่อพัฒนา 
ท้องถ่ิน 
2. โครงการสนับสนุน
การทำวิจัยและ
นวัตกรรม 
 เชิงพื้นที่ 

คณะ 2.1 
 
 
 
 
 
คณะ 2.1 

  2.1.2 ศูนย์บริการ
วิชาการสู่ท้องถ่ิน 

1. ส่งเสริมให้

คณาจารย์นำความรู้

และประสบการณ์

จากงานวิจัยมา

บริการวิชาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ให้กับท้องถ่ิน 

  2.1.2 ศูนย์บริการ
วิชาการสู่ท้องถ่ิน 

1. ส่งเสริมให้

คณาจารย์นำ

ความรู้และ

ประสบการณ์จาก

งานวิจัยมาบริการ

วิชาการและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยีให้กับ

ท้องถ่ิน 

1. โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทักษะและเทคนิค 
การทำงานวิจัยเชิง
บูรณาการตามความ 
ต้องการ 
2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสืบสาน
วัฒนธรรมข้าวตาม
แนวพระบรมรา
โชบายถวาย 
ในหลวงรัชกาลที่ 10 
(ปีที่ 4) 
3. โครงการบริการ
วิชาการ 

คณะ 2.1 
หลักสูตร 4.2 
 
 
 
 
คณะ 3.1, 3.2, 4.1 
หลักสูตร 4.2 
 

   3.  สนับสนุนการ

จัดต้ังศูนย์บริการ 

วิชาการเพื่อการ

พัฒนาท้องถ่ิน 

   2.  สนับสนุนการ

จัดต้ังศูนย์บริการ 

วิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

1. พัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านเกษตร 
และอาหารเพื่อ
ท้องถ่ิน 

คณะ 3.1 
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มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม ยุทธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ 
ตบช.ประกัน

คุณภาพ 
4. ธำรงศาสตร์พระราชา
พัฒนาท้องถ่ินตนอย่าง
ยั่งยืน 

4.1 มหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินตามพระ
บรมราโชบาย 

4.1.1 ชุมชนต้นแบบที่
ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

1. พัฒนาชุมชน

ต้นแบบให้เกิดความ

ต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

4. ธำรงศาสตร์พระราชา
พัฒนาท้องถ่ินตนอย่าง
ยั่งยืน 

4.1 พัฒนาท้องถ่ินตาม
พระบรมราโชบาย 

4.1.1 ชุมชนต้นแบบที่
ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

1. พัฒนาชุมชน

ต้นแบบให้เกิด

ความต่อเนื่องหรือ

ยั่งยืน 

1. โครงการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบ 
 

คณะ 3.2 

        2. โครงการบริการ
วิชาการ 

คณะ 3.1, 3.2 

  4.1.2 องค์ความรู้ หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโชน์ในการส่งเสริม
และพัฒนาให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้  

1. ให้บริการวิชาการ

เพื่อการพัฒนา

ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

  4.1.2 องค์ความรู้ หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโชน์ในการส่งเสริม
และพัฒนาให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้  

1. ให้บริการ

วิชาการเพื่อการ

พัฒนาท้องถ่ิน

อย่างยั่งยืน 

1. โครงการบริการ
วิชาการ 

คณะ 3.1, 3.2 

 4.2 เพิ่มเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน 

4.2.1 ภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาชุมชนใน
ระดับจังหวัดหรือ
ภูมิภาคอย่างยั่งยืน
เพิ่มข้ึน 

1. ส่งเสริม

กระบวนการสร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือเพื่อการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ชุมชนท้องถ่ิน ทั้งใน

ระดับจังหวัดและ

ระดับภูมิภาคอย่าง

ต่อเนื่อง 

 4.2 เพิ่มเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน 

4.2.1 ภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาชุมชนใน
ระดับจังหวัดหรือ
ภูมิภาคอย่างยั่งยืน
เพิ่มข้ึน 

1. ส่งเสริม

กระบวนการสร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือเพื่อการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับชุมชนท้องถ่ิน 

ทั้งในระดับจังหวัด

และระดับภูมิภาค

อย่างต่อเนื่อง 

1. โครงการบริการ
วิชาการ 

คณะ 3.1, 3.2 
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